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Skrajšani zapisnik 

 triindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 26.11.2009 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek,  Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Sonja Peterlin Krznar, Peter 

Avbelj, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar (od 18.10 ure dalje), Petra Kovačič, 

Janez Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Tea Šavor, Franc Jaklič, 

Jernej Peterlin ( od 18.10 ure dalje)  

Odsotni: / 

Ostali prisotni:  

za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Simon Hauptman, Aleš Krţe, Nataša 

Dobravec 

Gostje: Klemen Repovţ – poveljnik GZ Občine Šmartno pri Litiji, Zvone Končina, Miran 

Repič, Janko Končar - predstavniki KS Velika Štanga, mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 22. redne seje z dne, 22.10.2009  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 22. redne seje z dne, 22.10.2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je s predlaganega dnevnega reda, ki je bil posredovan z gradivom umaknil 

sedmo točko dnevnega reda »Predstavitev idejnega projekta ureditve pokopališča v Šmartnem 

pri Litiji« in dodal novo sedmo točko »Kadrovske zadeve« in predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – 

Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), 

ŠS3 (del) – predlog za prvo branje 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog za 

prvo branje 

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

5. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010-2014 

6. Potrditev izvedbenega programa Zimske sluţbe za sezono 2009/2010 

7. Kadrovske zadeve 

      - imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 
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Razprava na dnevni red: 

 

Franc Černe je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Predlog za spremembo območja 

Občine Šmartno pri Litiji«, ki naj se obravnava kot sedma točka dnevnega reda. 

 

Matjaţ Aškerc je predlagal, da naj se predlagana nova točka dnevnega reda obravnava kot 

druga točka. 

 

Franc Jaklič je predlagal, da se predlagana točka dnevnega reda preimenuje v »Seznanitev 

občinskega sveta z informacijam o aktivnostih za spremembo območja Občine Šmartno pri 

Litiji«. 

 

Franc Černe se je strinjal s predlogom Franca Jakliča, s predlogom Matjaţa Aškerca se ni 

strinjal in vztrajal, da se predlagana točka obravnava kot sedma točka dnevnega reda. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Franca Černeta za razširitev dnevnega reda s točko 

»Seznanitev občinskega sveta z informacijam o aktivnostih za spremembo območja Občine 

Šmartno pri Litiji«, ki naj se obravnava kot sedma točka dnevnega reda. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – 

Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 

(del), ŠS3 (del) – predlog za prvo branje 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog za 

prvo branje 

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

5. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010-2014 

6. Potrditev izvedbenega programa Zimske službe za sezono 2009/2010 

7. Seznanitev občinskega sveta z informacijam o aktivnostih za spremembo območja 

Občine Šmartno pri Litiji  

8. Kadrovske zadeve: 

       - imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno 

9. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
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AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega 

načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 

(del), ŠS3 (del) – predlog za prvo branje 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Franc Jaklič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Černe. 

 

Dodatna pojasnila je podala Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema Odlok o spremembah in 

dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta  - Ureditveno območje 

osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI 1/1 (del) 

v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog 

za prvo branje 

 

Uvod sta podala Simon Hauptman in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 

Jaklič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe ponebšek. 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 

predsednik odbora Franc Černe. 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

 

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Joţe Ponebšek, 

Janez Trpin, Matjaţ Aškerc, Franc Jaklič, Marjan Janeţič. 

 

Franc Černe je predlagal deset minutni odmor za svetniške skupine. 
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- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 svetnikov). 

 

Obrazloţitev glasu so podali: Joţa Ţurga, Franc Černe, Franc Jaklič, Tomaţ Gradišek, Sonja 

Peterlin Krznar, Matjaţ Aškerc. 

 

 

Predsedujoči je prekinil  sejo ob  19.40 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

  

                  

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


